


Objetivo da exposiObjetivo da exposiççãoão

Explanar a respeito do Pacto Federativo Brasileiro na forma comoExplanar a respeito do Pacto Federativo Brasileiro na forma como ele estele estáá

explicitado na nossa Constituiexplicitado na nossa Constituiçção da Repão da Repúública. blica. 

O PACTO FEDERATIVO NO BRASILO PACTO FEDERATIVO NO BRASIL



A FederaA Federaçção Brasileiraão Brasileira

-- O Brasil não surgiu como Estado Federado.O Brasil não surgiu como Estado Federado.

-- Inicialmente adotouInicialmente adotou--se no Pase no Paíís a forma units a forma unitáária de Estado.ria de Estado.

-- O modelo federativo foi instituO modelo federativo foi instituíído no Brasil com a Constituido no Brasil com a Constituiçção de 1891.ão de 1891.

-- A ConstituiA Constituiçção Federal de 1988 manteve o modelo federativo.ão Federal de 1988 manteve o modelo federativo.
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A FederaA Federaçção Brasileiraão Brasileira

-- O modelo federal na atual ConstituiO modelo federal na atual Constituiçção estão estáá explicitado nos explicitado nos artsarts. 1. 1ºº e 18, e 18, 

senão vejamos:senão vejamos:

-- Art. 1Art. 1ºº. A Rep. A Repúública Federativa do Brasil, formada pela união indissolblica Federativa do Brasil, formada pela união indissolúúvel dos Estados e vel dos Estados e 

MunicMunicíípios e do Distrito Federal, constituipios e do Distrito Federal, constitui--se em Estado democrse em Estado democráático de direito e tem como tico de direito e tem como 

fundamentos:fundamentos:

(...)(...)

-- Art. 18. A organizaArt. 18. A organizaçção polão polííticotico--administrativa da Repadministrativa da Repúública federativa do Brasil compreende a blica federativa do Brasil compreende a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os MunicUnião, os Estados, o Distrito Federal e os Municíípios, todos autônomos, nos termos desta pios, todos autônomos, nos termos desta 

ConstituiConstituiçção:ão:

(...)(...)

O PACTO FEDERATIVO NO BRASILO PACTO FEDERATIVO NO BRASIL



A FederaA Federaçção Brasileiraão Brasileira

-- VerificaVerifica--se que a Federase que a Federaçção brasileira não ão brasileira não éé um tum tíípico Estado Federado pico Estado Federado 

porque nas federaporque nas federaçções clões cláássicas sssicas sóó hháá um poder polum poder políítico central (União) e  tico central (União) e  

os centros regionais de poder (estados).os centros regionais de poder (estados).

-- JJáá a nossa Repa nossa Repúública blica éé composta por quatro espcomposta por quatro espéécies de entes federados cies de entes federados 

dotados de autonomia, duas delas de entes tdotados de autonomia, duas delas de entes tíípicos (União e estados) e picos (União e estados) e 

duas de entes atduas de entes atíípicos (Distrito Federal e municpicos (Distrito Federal e municíípios).pios).
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FormaFormaçção do Estado Federadoão do Estado Federado

-- O Estado Federado pode formarO Estado Federado pode formar--se por agregase por agregaçção ou por desagregaão ou por desagregaçção.ão.

-- A federaA federaçção ão éé formada por agregaformada por agregaçção quando antigos Estados independentes ou ão quando antigos Estados independentes ou 

soberanos abrem mão de sua soberania e se unem para a formasoberanos abrem mão de sua soberania e se unem para a formaçção de um ão de um úúnico nico 

Estado federal, indissolEstado federal, indissolúúvel, no qual gozarão, apenas de autonomia. Ex. Estados vel, no qual gozarão, apenas de autonomia. Ex. Estados 

Unidos da AmUnidos da Améérica.rica.

-- A federaA federaçção ão éé formada por desagregaformada por desagregaçção quando um Estado Unitão quando um Estado Unitáário rio 

descentralizadescentraliza--se, instituindo uma repartise, instituindo uma repartiçção de competências entre entidades ão de competências entre entidades 

autônomas. Ex. Brasilautônomas. Ex. Brasil
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Modo de separaModo de separaçção de competências no modelo federal ão de competências no modelo federal 

-- Quanto ao modo de separaQuanto ao modo de separaçção de competências entre os entes que compõem a ão de competências entre os entes que compõem a 

federafederaçção, temos duas espão, temos duas espéécies de federalismo:cies de federalismo:

-- Federalismo dual: identificado por uma rFederalismo dual: identificado por uma ríígida separagida separaçção de competências entre a ão de competências entre a 

entidade central (União) e os demais entes federados. Ex. Estadoentidade central (União) e os demais entes federados. Ex. Estados Unidos da s Unidos da 

AmAméérica.rica.

-- Federalismo cooperativo: identificado por uma divisão nãoFederalismo cooperativo: identificado por uma divisão não--rríígida de competências gida de competências 

entre a entidade central (União) e os demais entes federados. Exentre a entidade central (União) e os demais entes federados. Ex. Brasil. Brasil
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Soberania e Autonomia no Estado FederalSoberania e Autonomia no Estado Federal

-- Assim, Assim, éé o Estado Federado, a o Estado Federado, a RepRepúública Federativa do Brasilblica Federativa do Brasil, pessoa jur, pessoa juríídica reconhecida pelo dica reconhecida pelo 

Direito Internacional, o Direito Internacional, o úúnico titular da soberanianico titular da soberania..

-- Os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e MunicOs entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municíípios) são todos autônomos pios) são todos autônomos 

(nunca soberanos), nos termos da Constitui(nunca soberanos), nos termos da Constituiçção Federal.ão Federal.

-- Embora a regra seja a autonomia dos entes federados, hEmbora a regra seja a autonomia dos entes federados, háá situasituaçções ões excepcionalexcepcionalííssimasssimas em em 

que uma entidade federada poderque uma entidade federada poderáá intervir em outra, afastando temporariamente sua intervir em outra, afastando temporariamente sua 

autonomia. (autonomia. (artsarts. 34 e 35 da Constitui. 34 e 35 da Constituiçção Federal)ão Federal)

-- Exemplo de IntervenExemplo de Intervençção: O Estado pode intervir no municão: O Estado pode intervir no municíípio na hippio na hipóótese de que a dtese de que a díívida vida 

fundada deixe de ser paga, por dois anos consecutivos, sem motivfundada deixe de ser paga, por dois anos consecutivos, sem motivo de foro de forçça maior (art. 35, a maior (art. 35, 

inciso I, da CF/88).  inciso I, da CF/88).  
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Soberania e Autonomia no Estado FederalSoberania e Autonomia no Estado Federal

-- Como conseqComo conseqüüência da autonomia dos entes federados inexiste subordinaência da autonomia dos entes federados inexiste subordinaçção entre ão entre 

eles.eles.

-- Todos os entes federados retiram sua autonomia do texto da ConsTodos os entes federados retiram sua autonomia do texto da Constituitituiçção, isto ão, isto éé, , 

das competências que lhe são por ela outorgadas.das competências que lhe são por ela outorgadas.

-- Não hNão háá precedência de um ente federado sobre outro, mas sim distribuiprecedência de um ente federado sobre outro, mas sim distribuiçção de ão de 

competências, em carcompetências, em carááter privativo ou concorrente.ter privativo ou concorrente.

-- No exercNo exercíício de suas atribuicio de suas atribuiçções fixadas constitucionalmente, o municões fixadas constitucionalmente, o municíípio pio éé tão tão 

autônomo, quanto, por exemplo, a União no exercautônomo, quanto, por exemplo, a União no exercíício de suas competências. cio de suas competências. 
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ProteProteçção ao Pacto Federativoão ao Pacto Federativo

-- A ConstituiA Constituiçção Federal,  preocupada ão Federal,  preocupada em protegerem proteger o pacto federativo, estabeleceu o pacto federativo, estabeleceu 

alguns comandos constitucionais que são verdadeiras garantias coalguns comandos constitucionais que são verdadeiras garantias constitucionais da nstitucionais da 

nossa Federanossa Federaçção:ão:

a) a) RepartiRepartiçção de competênciasão de competências: ao distribuir as competências p: ao distribuir as competências púúblicas entre os diferentes entes blicas entre os diferentes entes 

polpolííticos, a Constituiticos, a Constituiçção Federal outorgaão Federal outorga--lhes autonomia para a atualhes autonomia para a atuaçção no âmbito das ão no âmbito das 

respectivas respectivas ááreas, assim assegurando o equilreas, assim assegurando o equilííbrio federativo;brio federativo;

b) b) Rigidez da ConstituiRigidez da Constituiççãoão: o fato de a Constitui: o fato de a Constituiçção Federal ser rão Federal ser ríígida dificulta a modificagida dificulta a modificaçção da ão da 

repartirepartiçção de competências entre os entes polão de competências entre os entes polííticos, haja vista que esta somente serticos, haja vista que esta somente seráá posspossíível vel 

mediante a aprovamediante a aprovaçção de emenda ão de emenda àà ConstituiConstituiçção, pelo procedimento especial e ão, pelo procedimento especial e áárduo, exigido rduo, exigido 

constitucionalmente;constitucionalmente;
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ProteProteçção ao Pacto Federativoão ao Pacto Federativo

c) c) Controle de constitucionalidadeControle de constitucionalidade: a atribui: a atribuiçção ao Poder Judicião ao Poder Judiciáário da competência para exercer rio da competência para exercer 

o controle de constitucionalidade possibilita que ele fiscalize o controle de constitucionalidade possibilita que ele fiscalize o exerco exercíício pelos entes federados cio pelos entes federados 

das competências delineadas no texto constitucional, porquanto adas competências delineadas no texto constitucional, porquanto a atuaatuaçção de qualquer um dos ão de qualquer um dos 

entes federados fora de suas competências prentes federados fora de suas competências próóprias configura atuaprias configura atuaçção inconstitucional, passão inconstitucional, passíível vel 

de anulade anulaçção pelo Poder Judicião pelo Poder Judiciáário, por meio dos mecanismos de controle de constitucionalidade;rio, por meio dos mecanismos de controle de constitucionalidade;

d) d) Processo de intervenProcesso de intervenççãoão: em certas hip: em certas hipóóteses, a interventeses, a intervençção de um ente federado sobre o ão de um ente federado sobre o 

outro tem por fim especoutro tem por fim especíífico assegurar a manutenfico assegurar a manutençção e o equilão e o equilííbrio de nossa Federabrio de nossa Federaçção;ão;

e) e) Imunidade recImunidade recííproca de impostosproca de impostos: impõe a veda: impõe a vedaçção constitucional de exigência de impostos ão constitucional de exigência de impostos 

entre os entes federados, impedindo que a autonomia de um ente pentre os entes federados, impedindo que a autonomia de um ente pololíítico seja prejudicada por tico seja prejudicada por 

outro. (art. 150, inciso VI, outro. (art. 150, inciso VI, ““aa””, da CF/88), da CF/88)
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ProteProteçção ao Pacto Federativoão ao Pacto Federativo

f) f) RepartiRepartiçção das receitas tributão das receitas tributááriasrias: prevista nos : prevista nos artsarts. 157 a 159 da CF/88 . 157 a 159 da CF/88 ––

estabelece a obrigatoriedade da repartiestabelece a obrigatoriedade da repartiçção das receitas de certos tributos entre os ão das receitas de certos tributos entre os 

entes federados, buscou o legislador constituinte assegurar uma entes federados, buscou o legislador constituinte assegurar uma relativa relativa 

equivalência econômicoequivalência econômico--financeira entre eles, aspecto fundamental para o equilfinanceira entre eles, aspecto fundamental para o equilííbrio brio 

federativo;federativo;

AnAnáálise crlise crííticatica: a reparti: a repartiçção das receitas tributão das receitas tributáárias rias éé um problema extremamente um problema extremamente 

sséério no contexto da nossa federario no contexto da nossa federaçção, afinal, se afirma a cada dia a hegemonia e ão, afinal, se afirma a cada dia a hegemonia e 

hipertrofia da União em face dos demais entes federados.hipertrofia da União em face dos demais entes federados.
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Principais elementos da nossa FederaPrincipais elementos da nossa Federaççãoão

a) Descentralizaa) Descentralizaçção polão políítica;tica;

b) Formab) Formaçção por desagregaão por desagregaçção;ão;

c) Autonomia dos entes federados;c) Autonomia dos entes federados;

d) Soberania do Estado Federal;d) Soberania do Estado Federal;

e) Formalizae) Formalizaçção e repartião e repartiçção das competências em uma Constituião das competências em uma Constituiçção rão ríígida;gida;

f) Inexistência de direito de secessão;f) Inexistência de direito de secessão;

g) Representag) Representaçção dos estados e do Distrito Federal no Senado Federal;ão dos estados e do Distrito Federal no Senado Federal;

h) Fiscalizah) Fiscalizaçção da autonomia federativa por meio do controle de constitucionaão da autonomia federativa por meio do controle de constitucionalidade. lidade. 
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FederaFederaçção: clão: clááusula pusula péétreatrea

-- Cabe referir ainda que a ConstituiCabe referir ainda que a Constituiçção Federal gravou como clão Federal gravou como clááusula pusula péétrea a trea a 

possibilidade de proposta de Emenda Constitucional tendente a abpossibilidade de proposta de Emenda Constitucional tendente a abolir a forma olir a forma 

federativa de Estado (CF, art. 60, federativa de Estado (CF, art. 60, §§44ºº, I);, I);

-- ÉÉ interessante observar que a Constituiinteressante observar que a Constituiçção Federal de 1988 somente gravou como ão Federal de 1988 somente gravou como 

clclááusula pusula péétrea a forma federativa de Estado não fazendo o mesmo em relatrea a forma federativa de Estado não fazendo o mesmo em relaçção ão àà

forma de governo (repforma de governo (repúública) e ao sistema de governo (presidencialismo).blica) e ao sistema de governo (presidencialismo).

-- Importante esclarecer tambImportante esclarecer tambéém que os territm que os territóórios federais não são entes rios federais não são entes 

federativos. Eles integram a União, como mera divisão administrafederativos. Eles integram a União, como mera divisão administrativotivo--territorial, territorial, 

sem nenhuma autonomia polsem nenhuma autonomia políítica (CF, art. 18, tica (CF, art. 18, §§22ºº).).
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RepartiRepartiçção de competênciasão de competências

-- São dois os modelos bSão dois os modelos báásicos de repartisicos de repartiçção de competências: o modelo horizontal e ão de competências: o modelo horizontal e 

o modelo vertical.o modelo vertical.

-- HORIZONTAL: o traHORIZONTAL: o traçço marcante da repartio marcante da repartiçção horizontal ão horizontal éé a a inexistência de subordinainexistência de subordinaçção ou ão ou 

hierarquizahierarquizaçção entre os entes federados no exercão entre os entes federados no exercíício da competênciacio da competência. Cada ente . Cada ente éé dotado plena dotado plena 

autonomia para exercer, sem ingerência dos demais, a competênciaautonomia para exercer, sem ingerência dos demais, a competência quanto quanto ààs mats matéérias que a rias que a 

ConstituiConstituiçção lhe atribui. ão lhe atribui. ÉÉ o caso das competências estabelecidas nos o caso das competências estabelecidas nos artsarts. 21, 22, 23, 25 e 30 da . 21, 22, 23, 25 e 30 da 

ConstituiConstituiçção Federal.ão Federal.

-- VERTICAL: ocorre a repartiVERTICAL: ocorre a repartiçção vertical quando a Constituião vertical quando a Constituiçção outorga a diferentes entes federativos a ão outorga a diferentes entes federativos a 

competência para atuar sobre as mesmas matcompetência para atuar sobre as mesmas matéérias, mas rias, mas estabelece uma relaestabelece uma relaçção de subordinaão de subordinaçção entre ão entre 

o tipo de atuao tipo de atuaçção previsto para cada umão previsto para cada um. Os entes federados atuam sobre as mesmas mat. Os entes federados atuam sobre as mesmas matéérias, mas rias, mas 

não dispõem dos mesmos poderes nessa tarefa. Ex. não dispõem dos mesmos poderes nessa tarefa. Ex. ÉÉ o caso da competência legislativa concorrente o caso da competência legislativa concorrente 

outorgada outorgada àà União, aos estados e Distrito Federal (CF, art. 24).União, aos estados e Distrito Federal (CF, art. 24).
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EspEspéécies de competênciascies de competências

-- As competências são tradicionalmente classificadas em competêncAs competências são tradicionalmente classificadas em competências ias 

administrativas, competências legislativas e competências tributadministrativas, competências legislativas e competências tributáárias.rias.

-- AdministrativasAdministrativas: especificam o campo de atua: especificam o campo de atuaçção polão polííticotico--administrativa do ente federado. São administrativa do ente federado. São 

competências para a atuacompetências para a atuaçção efetiva, para executar tarefas, para a realizaão efetiva, para executar tarefas, para a realizaçção de atividades ão de atividades 

concernentes concernentes ààs mats matéérias nelas consignadas. Ex. A CF/88 outorga rias nelas consignadas. Ex. A CF/88 outorga àà União competência exclusiva para a União competência exclusiva para a 

emissão de moeda. (CF, art. 21, VII)emissão de moeda. (CF, art. 21, VII)

-- LegislativasLegislativas: como a pr: como a próópria denominapria denominaçção indica, estabelecem o poder para ão indica, estabelecem o poder para normatizarnormatizar, para , para 

estabelecer normas sobre as respectivas matestabelecer normas sobre as respectivas matéérias. Ex. A CF/88 estabelece a competência privativa da rias. Ex. A CF/88 estabelece a competência privativa da 

União para legislar sobre trânsito e transporte. (CF, art. 22, XUnião para legislar sobre trânsito e transporte. (CF, art. 22, XI)I)

-- TributTributááriaria: diz respeito ao Poder de instituir tributos, que : diz respeito ao Poder de instituir tributos, que éé outorgado a todos os entes federativos, outorgado a todos os entes federativos, 

como uma das formas de assegurar sua autonomia.como uma das formas de assegurar sua autonomia.
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TTéécnica de reparticnica de repartiçção de competênciasão de competências

-- Na ConstituiNa Constituiçção Federal de 1988, o legislador constituinte adotou como critão Federal de 1988, o legislador constituinte adotou como critéério ou rio ou 

fundamento para a repartifundamento para a repartiçção de competências entre os diferentes entes federativos ão de competências entre os diferentes entes federativos 

o denominado princo denominado princíípio da pio da predominância do interessepredominância do interesse..

-- Esse princEsse princíípio impõe a outorga de competência de acordo com o interesse pio impõe a outorga de competência de acordo com o interesse 

predominante quanto predominante quanto àà respectiva matrespectiva matééria. Parteria. Parte--se da premissa de que hse da premissa de que háá

assuntos que, por sua natureza, devem, essencialmente, ser trataassuntos que, por sua natureza, devem, essencialmente, ser tratados de maneira dos de maneira 

uniforme em todo o Pauniforme em todo o Paíís e outros em que, no mais das vezes, s e outros em que, no mais das vezes, éé posspossíível ou mesmo vel ou mesmo 

desejdesejáável a diversidade de regulavel a diversidade de regulaçção e atuaão e atuaçção do Poder Pão do Poder Púúblico, ou em âmbito blico, ou em âmbito 

regional, ou em âmbito local.regional, ou em âmbito local.
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TTéécnica de reparticnica de repartiçção de competênciasão de competências

-- Um exemplo que facilita a compreensão da aplicaUm exemplo que facilita a compreensão da aplicaçção do princão do princíípio da pio da 

predominância do interesse predominância do interesse éé o que ocorre com a prestao que ocorre com a prestaçção de servião de serviçços de os de 

transporte ptransporte púúblico de passageiros. Se o transporte blico de passageiros. Se o transporte éé intramunicipal, de interesse intramunicipal, de interesse 

nitidamente local, a competência para sua exploranitidamente local, a competência para sua exploraçção ão éé do respectivo municdo respectivo municíípio. pio. 

Caso o transporte seja intermunicipal (intraestadual), a competêCaso o transporte seja intermunicipal (intraestadual), a competência serncia seráá do do 

estadoestado--membro, por envolver interesse predominantemente regional. Se o membro, por envolver interesse predominantemente regional. Se o 

transporte transporte éé interestadual ou internacional, hinterestadual ou internacional, háá predominância do interesse geral, predominância do interesse geral, 

cabendo sua exploracabendo sua exploraçção, portanto, ão, portanto, àà União.União.
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TTéécnica de reparticnica de repartiçção de competênciasão de competências

-- Norteado pelo princNorteado pelo princíípio da predominância do interesse, o legislador constituinte pio da predominância do interesse, o legislador constituinte 

repartiu as competências entre os entes federados da seguinte forepartiu as competências entre os entes federados da seguinte forma:rma:

a) Enumerou taxativa e expressamente a competência da União a) Enumerou taxativa e expressamente a competência da União –– ((artsarts. 21 e 22, principalmente);. 21 e 22, principalmente);

b) Enumerou taxativamente a competência dos municb) Enumerou taxativamente a competência dos municíípios (art. 30, principalmente), mediante arrolamento de pios (art. 30, principalmente), mediante arrolamento de 

competências expressas e indicacompetências expressas e indicaçção de um critão de um critéério de determinario de determinaçção das demais, qual seja, o interesse local ão das demais, qual seja, o interesse local 

(legislar sobre assuntos de interesse local; organizar e prestar(legislar sobre assuntos de interesse local; organizar e prestar os servios serviçços pos púúblicos de interesse local blicos de interesse local –– art. 30, I art. 30, I 

e V)e V)

c) outorgou ao Distrito Federal, em regra, as competências dos ec) outorgou ao Distrito Federal, em regra, as competências dos estados e dos municstados e dos municíípios (art. 32, pios (art. 32, §§11ºº););

d) não enumerou expressamente as competências dos estadosd) não enumerou expressamente as competências dos estados--membros, reservando a estes as competências membros, reservando a estes as competências 

que não lhes forem vedadas na Constituique não lhes forem vedadas na Constituiçção ão –– a denominada competência residual (art. 25, a denominada competência residual (art. 25, §§11ºº););

e) fixou uma competência administrativa comum e) fixou uma competência administrativa comum –– em que todos os entes federados poderão atuar em que todos os entes federados poderão atuar 

paralelamente, em situaparalelamente, em situaçção de igualdade (art. 23 da CF/88);ão de igualdade (art. 23 da CF/88);

f) Fixou uma competência legislativa concorrente f) Fixou uma competência legislativa concorrente –– estabelecendo uma concorrência vertical legislativa entre a estabelecendo uma concorrência vertical legislativa entre a 

União, os estados e o Distrito Federal (art. 24).União, os estados e o Distrito Federal (art. 24).
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Competência administrativa comum (art. 23 da CF/88)Competência administrativa comum (art. 23 da CF/88)

-- A competência comum A competência comum éé uma competência administrativa que outorga aos entes uma competência administrativa que outorga aos entes 

o poder para atuar, paralelamente, sobre as respectivas mato poder para atuar, paralelamente, sobre as respectivas matéérias. Todos os entes rias. Todos os entes 

federativos exercemfederativos exercem--na em condina em condiçções de igualdade, sem nenhuma relaões de igualdade, sem nenhuma relaçção de ão de 

subordinasubordinaçção. Por essa razão ão. Por essa razão éé que se fala em atuaque se fala em atuaçção paralela dos entes ão paralela dos entes 

federados, porque eles atuam em condifederados, porque eles atuam em condiçções de igualdade, e a atuaões de igualdade, e a atuaçção de um não ão de um não 

exclui a dos outros.exclui a dos outros.

-- A principal caracterA principal caracteríística da competência administrativa comum stica da competência administrativa comum éé, pois, a , pois, a 

inexistência de subordinainexistência de subordinaççãoão na atuana atuaçção dos diferentes entes federativos. ão dos diferentes entes federativos. 
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Competência administrativa comum (art. 23 da CF/88)Competência administrativa comum (art. 23 da CF/88)

-- As matAs matéérias contempladas pela competência comum são tipicamente de interias contempladas pela competência comum são tipicamente de interesse da coletividade resse da coletividade ––

os chamados interesses difusos os chamados interesses difusos –– razão pela qual se justifica a atuarazão pela qual se justifica a atuaçção comum de todos os entes da ão comum de todos os entes da 

FederaFederaçção, senão vejamos:ão, senão vejamos:

Art. 23 (...)Art. 23 (...)

I I -- zelar pela guarda da Constituizelar pela guarda da Constituiçção, das leis e das instituião, das leis e das instituiçções democrões democrááticas e conservar o patrimônio pticas e conservar o patrimônio púúblico;blico;
II II -- cuidar da sacuidar da saúúde e assistência pde e assistência púública, da proteblica, da proteçção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;ão e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
III III -- proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histproteger os documentos, as obras e outros bens de valor históórico, artrico, artíístico e cultural, os monumentos, as stico e cultural, os monumentos, as 
paisagens naturais notpaisagens naturais notááveis e os sveis e os síítios arqueoltios arqueolóógicos;gicos;
IV IV -- impedir a evasão, a destruiimpedir a evasão, a destruiçção e a descaracterizaão e a descaracterizaçção de obras de arte e de outros bens de valor histão de obras de arte e de outros bens de valor históórico, rico, 
artartíístico ou cultural;stico ou cultural;
V V -- proporcionar os meios de acesso proporcionar os meios de acesso àà cultura, cultura, àà educaeducaçção e ão e àà ciência;ciência;
VI VI -- proteger o meio ambiente e combater a poluiproteger o meio ambiente e combater a poluiçção em qualquer de suas formas;ão em qualquer de suas formas;
VII VII -- preservar as florestas, a fauna e a flora;preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII VIII -- fomentar a produfomentar a produçção agropecuão agropecuáária e organizar o abastecimento alimentar;ria e organizar o abastecimento alimentar;
IX IX -- promover programas de construpromover programas de construçção de moradias e a melhoria das condião de moradias e a melhoria das condiçções habitacionais e de saneamento ões habitacionais e de saneamento 
bbáásico;sico;
X X -- combater as causas da pobreza e os fatores de marginalizacombater as causas da pobreza e os fatores de marginalizaçção, promovendo a integraão, promovendo a integraçção social dos setores ão social dos setores 
desfavorecidos;desfavorecidos;
XI XI -- registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos deregistrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e explorapesquisa e exploraçção de recursos hão de recursos híídricos e dricos e 
minerais em seus territminerais em seus territóórios;rios;
XII XII -- estabelecer e implantar polestabelecer e implantar políítica de educatica de educaçção para a seguranão para a segurançça do trânsito.a do trânsito.
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Competência administrativa comum (art. 23 da CF/88)Competência administrativa comum (art. 23 da CF/88)

-- A fim de evitar conflitos e superposiA fim de evitar conflitos e superposiçção de esforão de esforçços no âmbito da competência os no âmbito da competência 

comum, a Constituicomum, a Constituiçção Federal determina que leis complementares fixarão normas ão Federal determina que leis complementares fixarão normas 

para a cooperapara a cooperaçção entre a União e os estados, o Distrito Federal e os municão entre a União e os estados, o Distrito Federal e os municíípios, pios, 

tendo em vista o equiltendo em vista o equilííbrio do desenvolvimento e do bem estar em âmbito nacional, brio do desenvolvimento e do bem estar em âmbito nacional, 

a saber:a saber:

Art. 23. (...)Art. 23. (...)

ParParáágrafo grafo úúnico. Leis complementares fixarão normas para a cooperanico. Leis complementares fixarão normas para a cooperaçção entre a União e os Estados, o Distrito ão entre a União e os Estados, o Distrito 

Federal e os MunicFederal e os Municíípios, tendo em vista o equilpios, tendo em vista o equilííbrio do desenvolvimento e do bembrio do desenvolvimento e do bem--estar em âmbito nacional. estar em âmbito nacional. 

(Reda(Redaçção dada pela Emenda Constitucional ão dada pela Emenda Constitucional nnºº 53, de 2006)53, de 2006)
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Competências dos MunicCompetências dos Municíípiospios

-- A ConstituiA Constituiçção Federal de 1988 conferiu aos municão Federal de 1988 conferiu aos municíípios natureza de ente pios natureza de ente 

federativo autônomo, enumerando, sobretudo, no art. 30, as compefederativo autônomo, enumerando, sobretudo, no art. 30, as competências tências 

municipais, senão vejamos:municipais, senão vejamos:

Art. 30. Compete aos MunicArt. 30. Compete aos Municíípios:pios:
I I -- legislar sobre assuntos de interesse local;legislar sobre assuntos de interesse local;
II II -- suplementar a legislasuplementar a legislaçção federal e a estadual no que couber;ão federal e a estadual no que couber;
III III -- instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuaplicar suas rendas, sem prejuíízo da zo da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazobrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;os fixados em lei;
IV IV -- criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislacriar, organizar e suprimir distritos, observada a legislaçção estadual;ão estadual;
V V -- organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os servipermissão, os serviçços pos púúblicos de interesse blicos de interesse 
local, inclulocal, incluíído o de transporte coletivo, que tem cardo o de transporte coletivo, que tem carááter essencial;ter essencial;
VI VI -- manter, com a cooperamanter, com a cooperaçção tão téécnica e financeira da União e do Estado, programas de educacnica e financeira da União e do Estado, programas de educaçção infantil e de ão infantil e de 
ensino fundamental; ensino fundamental; (Reda(Redaçção dada pela Emenda Constitucional ão dada pela Emenda Constitucional nnºº 53, de 2006)53, de 2006)
VII VII -- prestar, com a cooperaprestar, com a cooperaçção tão téécnica e financeira da União e do Estado, servicnica e financeira da União e do Estado, serviçços de atendimento os de atendimento àà sasaúúde da de da 
populapopulaçção;ão;
VIII VIII -- promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, medipromover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, ante planejamento e controle do uso, 
do parcelamento e da ocupado parcelamento e da ocupaçção do solo urbano;ão do solo urbano;
IX IX -- promover a protepromover a proteçção do patrimônio histão do patrimônio históóricorico--cultural local, observada a legislacultural local, observada a legislaçção e a aão e a açção fiscalizadora ão fiscalizadora 
federal e estadual.federal e estadual.
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Competência dos municCompetência dos municíípiospios

-- A competência dos municA competência dos municíípios pode ser dividida em pios pode ser dividida em competência legislativacompetência legislativa e e 

competência administrativacompetência administrativa..

-- A competência A competência legislativa legislativa corresponde corresponde àà competência exclusiva para legislar sobre competência exclusiva para legislar sobre 

assuntos de interesse local (CF, art. 30, I) e assuntos de interesse local (CF, art. 30, I) e àà competência para suplementar a competência para suplementar a 

legislalegislaçção federal ou estadual, no que couber (CF, art. 30, II).ão federal ou estadual, no que couber (CF, art. 30, II).

-- A competência A competência administrativaadministrativa autoriza o municautoriza o municíípio a atuar sobre os assuntos de pio a atuar sobre os assuntos de 

interesse local, identificados a partir do princinteresse local, identificados a partir do princíípio da predominância do interesse, pio da predominância do interesse, 

especialmente sobre as matespecialmente sobre as matéérias expressamente consignadas nos incisos III ao IX rias expressamente consignadas nos incisos III ao IX 

do art. 30 da Constituido art. 30 da Constituiçção Federal. ão Federal. 
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Competência dos municCompetência dos municíípiospios

-- No uso da competência legislativa suplementar o municNo uso da competência legislativa suplementar o municíípio pode suprir as lacunas pio pode suprir as lacunas 

da legislada legislaçção federal e estadual, regulamentando as respectivas matão federal e estadual, regulamentando as respectivas matéérias para rias para 

ajustar a sua execuajustar a sua execuçção ão ààs peculiaridades locais. s peculiaridades locais. 

-- Entretanto, no uso dessa competência suplementar, não poderão oEntretanto, no uso dessa competência suplementar, não poderão os munics municíípios pios 

contraditar a legislacontraditar a legislaçção federal e estadual existente, tampouco extrapolar a sua ão federal e estadual existente, tampouco extrapolar a sua 

competência para disciplinar, apenas, assuntos de interesse locacompetência para disciplinar, apenas, assuntos de interesse local.l.

-- Não hNão háá uma enumerauma enumeraçção constitucional, expressa e taxativa, dos chamados ão constitucional, expressa e taxativa, dos chamados 

assuntos de interesse local, de competência do ente municipal. Dassuntos de interesse local, de competência do ente municipal. Deverão eles ser everão eles ser 

identificados caso a caso, a partir da aplicaidentificados caso a caso, a partir da aplicaçção do princão do princíípio da predominância do pio da predominância do 

interesse. interesse. 
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Exemplos prExemplos prááticos do exercticos do exercíício da competência municipalcio da competência municipal

1 1 –– Cabe ao municCabe ao municíípio disciplinar a explorapio disciplinar a exploraçção da atividade de estabelecimento comercial, ão da atividade de estabelecimento comercial, 

mediante a expedimediante a expediçção de alvarão de alvaráás ou licens ou licençças para funcionamento;as para funcionamento;

2 2 –– Cabe ao municCabe ao municíípio fixar o horpio fixar o horáário de funcionamento do comrio de funcionamento do coméércio local (lojas, shopping rcio local (lojas, shopping 

centerscenters e outros), bem como de drogarias e farme outros), bem como de drogarias e farmáácias e dos plantões obrigatcias e dos plantões obrigatóórios destas. (STF, rios destas. (STF, 

SSúúmula n. 645);mula n. 645);

3 3 –– Entretanto, cabe Entretanto, cabe àà União, e não ao municUnião, e não ao municíípio, a competência para a fixapio, a competência para a fixaçção do horão do horáário de rio de 

funcionamento de agências bancfuncionamento de agências bancáárias, haja vista que o horrias, haja vista que o horáário de funcionamento bancrio de funcionamento bancáário rio 

extrapola o interesse local da municipalidade;extrapola o interesse local da municipalidade;

4 4 –– O municO municíípio pio éé competente para, dispondo sobre segurancompetente para, dispondo sobre segurançça de sua populaa de sua populaçção, impor a ão, impor a 

estabelecimentos bancestabelecimentos bancáários a obrigarios a obrigaçção de instalarem portas eletrônicas, com detector de ão de instalarem portas eletrônicas, com detector de 

metais, travamento e retorno autommetais, travamento e retorno automáático e vidros tico e vidros àà prova de balas (STF, Recurso Extraordinprova de balas (STF, Recurso Extraordináário rio 

240.406/RS, rel. Min. Carlos Velloso).240.406/RS, rel. Min. Carlos Velloso).
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Exemplos prExemplos prááticos do exercticos do exercíício da competência municipalcio da competência municipal

5 5 –– Na mesma esteira, decidiu o STF que os municNa mesma esteira, decidiu o STF que os municíípios podem editar legislapios podem editar legislaçção prão próópria, com pria, com 

fundamento na autonomia constitucional que lhe fundamento na autonomia constitucional que lhe éé inerente (CF, art. 30, I), com o objetivo de inerente (CF, art. 30, I), com o objetivo de 

determinar, determinar, ààs instituis instituiçções financeiras, que instalem, em suas agências, em favor dos usões financeiras, que instalem, em suas agências, em favor dos usuuáários rios 

dos servidos serviçços bancos bancáários (clientes ou não), equipamentos destinados a proporcionarrios (clientes ou não), equipamentos destinados a proporcionar--lhes lhes 

seguransegurançça (tais como portas eletrônicas e câmaras filmadoras) ou a propia (tais como portas eletrônicas e câmaras filmadoras) ou a propiciarciar--lhes conforto, lhes conforto, 

mediante oferecimento de instalamediante oferecimento de instalaçções sanitões sanitáárias, ou fornecimento de cadeiras de espera, ou rias, ou fornecimento de cadeiras de espera, ou 

colocacolocaçção de bebedouros, ou, ainda, prestaão de bebedouros, ou, ainda, prestaçção de atendimento em prazo razoão de atendimento em prazo razoáável, com a vel, com a 

fixafixaçção de tempo mão de tempo mááximo de permanência dos usuximo de permanência dos usuáários em fila de espera. (Recurso rios em fila de espera. (Recurso 

ExtraordinExtraordináário 251.542/SP, rel. Min. Celso de Mello, 01.07.2005);rio 251.542/SP, rel. Min. Celso de Mello, 01.07.2005);

6 6 –– O STF jO STF jáá decidiu que o municdecidiu que o municíípio pio éé competente para legislar sobre limite de tempo de espera competente para legislar sobre limite de tempo de espera 

em fila dos usuem fila dos usuáários dos servirios dos serviçços prestados pelos cartos prestados pelos cartóórios, sem que isso represente ofensa rios, sem que isso represente ofensa àà

competência privativa da União para legislar sobre registros pcompetência privativa da União para legislar sobre registros púúblicos (CF, art. 22, inciso XXV); blicos (CF, art. 22, inciso XXV); 

(Recurso Extraordin(Recurso Extraordináário 397.094/DF, rel. Min. Seprio 397.094/DF, rel. Min. Sepúúlveda Pertence, 29.08.2006).lveda Pertence, 29.08.2006).
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Exemplos prExemplos prááticos do exercticos do exercíício da competência municipalcio da competência municipal

77 –– Os serviOs serviçços funeros funeráários constituem servirios constituem serviçços municipais, dado que dizem respeito os municipais, dado que dizem respeito 

a necessidades imediatas do munica necessidades imediatas do municíípio, em consonância com o art. 30, inciso V, da pio, em consonância com o art. 30, inciso V, da 

ConstituiConstituiçção da Repão da Repúública. (STF, RE 387.990/SP, rel. Min. Carlos Velloso);blica. (STF, RE 387.990/SP, rel. Min. Carlos Velloso);

8 8 –– Cabe ao municCabe ao municíípio estabelecer a polpio estabelecer a políítica de desenvolvimento urbano, mediante tica de desenvolvimento urbano, mediante 

aprovaaprovaçção do chamado plano diretor;ão do chamado plano diretor;

9 9 –– Os municOs municíípios poderão instituir guardas municipais destinadas pios poderão instituir guardas municipais destinadas àà proteproteçção de ão de 

seus bens, serviseus bens, serviçços e instalaos e instalaçções, conforme dispuser a lei; (CF, art. 144, ões, conforme dispuser a lei; (CF, art. 144, §§88ºº))
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Competência municipalCompetência municipal

-- Cabe referir ainda que tambCabe referir ainda que tambéém cabe aos municm cabe aos municíípios a competência administrativa pios a competência administrativa 

comum (art. 23, da CF/88) e a competência tributcomum (art. 23, da CF/88) e a competência tributáária expressa para a a instituiria expressa para a a instituiçção ão 

das diferentes espdas diferentes espéécies tributcies tributáárias de competência dos municrias de competência dos municíípios, a saber: pios, a saber: 

impostos, taxas, contribuiimpostos, taxas, contribuiçções de melhoria, contribuiões de melhoria, contribuiçções previdenciões previdenciáárias e rias e 

contribuicontribuiçção de iluminaão de iluminaçção pão púública (blica (artsarts. 145; 149, . 145; 149, §§11ºº, 149, 149--A; 156).A; 156).
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